دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

صـنــدوق
تـطـويـر الـجـودة
تصدر هذه النشرة اإلخبارية دورياً ،بهدف ترويج نتائج ومخرجات مشاريع
صندوق تطوير الجودة

آب 2017
العدد الثامن

نبذة عن صندوق تطوير الجودة

لمحة سريعة

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في عام
 2005من خالل وزارة التربية والتعليم العالي
بتنفيذ مشروع التعليم العالي بدعم من البنك
الدولي وبمشاركة االتحاد األوروبي في الفترة ما
بين  2005و  .2009في الثاني من تموز ،2012
استلمت وزارة التربية والتعليم العالي تمويال
جديدا بقيمة  6.5مليون دوالر لصالح مشروع
“االنتقال من التعليم إلى سوق العمل” ،وحيث أن
صندوق تطوير الجودة هو المكون الرئيسي لهذا
المشروع .يتم إدارة صندوق تطوير الجودة من قبل
وحدة مشاريع البنك الدولي في وزارة التربية
والتعليم العالي ،حيث تتضمن الوحدة فريق ًا فني ًا
صغيراً (فريق صندوق تطوير الجودة) وهو المسؤول
أمام مجلس الصندوق المكون من  11عضواً مؤه ً
ال
يمثلون القطاع األكاديمي باإلضافة إلى القطاع
الخاص .يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تمكين
انتقال الشباب الفلسطيني من التعليم إلى العمل
من خالل تعزيز الرابط بين مؤسسات التعليم العالي
والقطاع الخاص .تمت الموافقة في الثاني من
كانون األول  2016من قبل مجلس المدراء
التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل إضافي
بقيمة  5مليون دوالر لدعم الجهود المستمرة
لزيادة فرص العمل للخريجين الفلسطينيين .سيكون
التركيز في التمويل اإلضافي لمشروع االنتقال من
التعليم إلى العمل على تحسين فرص العمل
للطالب الفلسطينيين في مؤسسات التعليم
العالي ،باإلضافة إلى تحسين آفاق توظيفهم.
سيستمر صندوق تطوير الجودة بإدارة المنح بنفس
الطريقة الشفافة والتنافسية لتقديم الحوافز
لمؤسسات التعليم العالي حتى تطور وتنفذ
برامج تعليمية موجهة للتوظيف وبالشراكة مع
القطاع الخاص .قامت وستقوم مؤسسات التعليم
العالي بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص من خالل
التعاون على تصميم المناهج ،وتحديث الممارسات
التعليمية وتوفير التدريب العملي للطالب .من
المتوقع أن يتمكن صندوق تطوير الجودة من (أ)
زيادة الروابط المثمرة بين مؤسسات التعليم
العالي وقطاع األعمال( ،ب) تعزيز المسؤولية
االجتماعية بين مجتمع األعمال ،و (ج) تحضير
الخريجين بشكل أفضل إليجاد الوظائف والحفاظ
عليها.

أعلنـــت وحـــدة مشـــاريع البنـــك
الدولـــي إتمـــام مرحلـــة تقييـــم
الطلبـــات الكاملـــة المقدمة ضمن
الدورة الثالثة .في هـــذه المرحلة،
عال
قدمـــت  14مؤسســـة تعليم ِ
 20طلبـــ ًا فـــي الضفـــة الغربيـــة
وقطـــاع غزة .وقـــد خضعت جميع
هـــذه الطلبـــات لتقييـــم فنـــي
متخصص أجراه مقيمـــون خارجيون
اختيـــروا بعناية “ بواقـــع مقيمين
اثنيـــن لكل طلـــب” .وقـــد اجتاز 18
طلبـــ ًا قدمتهـــا  13مؤسســـة
عال هذه المرحلة بنجاح.
تعليم ٍ

في هذا العدد

وبعـــد أن أنهـــى المراجعـــون
الخارجيـــون التقييـــم الفنـــي ،قام
فريـــق صنـــدوق تطويـــر الجـــودة
بتحضيـــر وجمـــع النتائـــج لتكـــون
جاهزة لعرضهـــا على مجلس إدارة
الصندوق الذي اجتمع لمناقشـــة
النتائـــج ،إذ وضـــع معاييـــر وآليـــة
لتقديـــم المنـــح .وقـــد اتخـــذ
المجلـــس قـــراراً نهائيـــ ًا بتقديـــم
منحـــة واحـــدة لكل مؤسســـة من
المؤسســـات التـــي تقدمـــت
بطلبـــات للمنحـــة .وقـــد جـــاء هذا

•نبذة عن صندوق تطوير
الجودة
•لمحة سريعة
•قصص نجاح المؤسسات
•نصيحة عملية
•ضيف العدد
القرار منســـجم ًا مع سياسة المجلس
الراميـــة إلـــى توســـيع قاعـــدة
مـؤسـســــات الـتـعـلـيــــم الـعـالــــي
المســـتفيدة مـــن منـــح الصنـــدوق.
وفـــي المحصلـــة ســـيتم وبشـــكل
مبدئي منح  13مؤسســـة أي بواقع
 13مشـــروع ًا (موضحـــة فـــي الجدول
أدنـــاه) ،منهـــا خمـــس مؤسســـات
عـــال ضمـــن قطاع غـــزة .وقد
تعليـــم
ٍ
أبلـــغ فريـــق وحـــدة مشـــاريع البنـــك
الدولي رســـمي ًا المؤسســـات مقدمة
الطلبـــات بالنتائج ،وشـــرع الفريق في
عقـــد اجتماعـــات فردية للتفـــاوض مع
ممثلي المؤسسات وشـــركائها قبل
توقيع عقود المنح.

اسم المؤسسة التعليمية

البرنامج المستهدف

المنطقة

نوع البرنامج

الجامعة اإلسالمية غزة

تكنولوجيا المعلومات

قطاع غزة

بكالوريوس

جامعة بوليتيكنيك فلسطين

الهندسة الميكانيكية

الضفة الغربية

دبلوم

الكلية العصرية الجامعية

المهن الصحية

الضفة الغربية

دبلوم

جامعة النجاح الوطنية

الزراعة

الضفة الغربية

بكالوريوس

جامعة القدس

المهن الصحية

الضفة الغربية

بكالوريوس

جامعة بيرزيت

الهندسة الميكانيكية

الضفة الغربية

بكالوريوس

جامعة فلسطين التقنية  /خضوري

عدة تخصصات المهنية

الضفة الغربية

دبلوم

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

نظم المعلومات الجغرافية

قطاع غزة

دبلوم

كلية فلسطين األهلية الجامعية

تكنولوجيا المعلومات واإلدارة

الضفة الغربية

بكالوريوس

كلية فلسطين التقنية  /العروب

تكنولوجيا اإلعالم

الضفة الغربية

بكالوريوس

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية

تكنولوجيا المعلومات

قطاع غزة

دبلوم

جامعة فلسطين

هندسة البرمجيات

قطاع غزة

بكالوريوس

قصص نجاح المؤسسات

طالبتان من جامعة القد�س طورتا
تطبيق (رفيق الطالب Student
...)Buddy
يوسع الواقع المعزز ( )Augmented Realityمن إدراك
الشخص للواقع .وقد أعدت الطالبتان أسيل عماية وعال لحلوح من
كلية الهندسة في جامعة القدس مشروع تخرج يوظف مفاهيم
“الواقع المعزز” من خالل تطبيقه على مختبر المكونات
الكهربائية ،تحت إشراف الدكتور رشدي حمامرة ،مستهدف ًا طالب
المدارس من الصف الثاني إلى السادس.
فقد طورت الطالبتان الخريجتان هذا التطبيق الذي أطلقتا عليه
اسم “رفيق الطالب ( ”- )Student Buddyليساعد طالب
المدارس على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها
بسرعة وسهولة .فعندما يستخدم الطالب أجهزة ذكية (مثل
الهواتف النقالة واألجهزة اللوحية) ويوجهونها باتجاه المكون،
يُظهر التطبيق أجساما ثالثية األبعاد ونصوص ًا وصوراً ألي مكون
بما في ذلك المقاومات الكهربائية والمكثفات والمحاثات
االلكترونية ،كما يساعد هذا التطبيق على توثيق أية دارة كهربائية
يصنعها الطالب مما يمكنهم من إجراء المزيد من التجارب
بسهولة بعد تحديد المكون في غضون ثوان من خالل استخدام
هذا التطبيق ،ليصبح الوقت الالزم للتعلم أقصر ،كما تصبح عملية
التعلم أكثر سهولة ومتعة.

امل�ؤمتر الفل�سطيني للتعليم الزراعي:
منوذج ناجح للتعاون بني م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ...
استناداً إلى اتفاقية الشراكة الناجحة بين الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية وجامعة األزهر -غزة -والتي انبثقت من خالل تنفيذ منح
الصندوق في كلتا المؤسستين-تم بنجاح تنظيم “المؤتمر الفلسطيني
للتعليم الزراعي  -حلول تطبيقية لالستدامة” في  23-24أيار .2017
وقد صرح رئيس المؤتمر بأن “المؤتمر هدف أساس ًا إلى عرض اإلنجازات
األخيرة في برنامجي الزراعة في كل من جامعة األزهر-غزة والكلية
الجامعية للعلوم التطبيقية ،باعتباره أحد أهم مخرجات مشروعي
شجع المؤتمر الباحثين وحفزهم للمساهمة
صندوق تطوير الجودة ،كما ّ
في نشر األبحاث والتجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال”.
ومن المتوقع أن توفر نتائج البحوث طيف ًا واسع ًا من الحلول العملية
والمستدامة للقطاع الزراعي في فلسطين .وقد وفر هذا الحدث فرصة
قيمة للباحثين لتبادل معارفهم وعرض أفكارهم المبتكرة وصو ًال إلى
تحسين استراتيجيات التعليم الزراعي في فلسطين.
فيما يلي أهم مخرجات هذا المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين:
في إطار سبع جلسات علمية ق ّدم باحثون محليون ودوليون من جامعاتفي مصر والمملكة العربية السعودية وألمانيا  44ورقة علمية .تناولت
تلك األوراق بعض األفكار المتقدمة جداً في مجاالت اإلنتاج النباتي
والحيواني ،والصحة الحيوانية وتقنيات التصنيع الغذائي والتربة والمياه
والتنمية الزراعية المستدامة .ومن ثم نشرت التوصيات النهائية للمؤتمر
وأرسلت إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالزراعة.
كان للقطاع الخاص حضور متميز من خالل مشاركة الشركات والجمعياتالزراعية المحلية ،باإلضافة إلى شركاء المشروع الذين عرضوا خبراتهم
العملية والتطبيقية أمام المشاركين في المؤتمر.
نظمت في اليوم الثاني للمؤتمر جولة دراسية محلية ،حيث وقفالمشاركون على بيئة التعليم العملي في الكلية الجامعية وجامعة
األزهر وشركائهما المحليين ،مما منح المشاركين الفرصة للتعرف على
التقنيات التطبيقية الحديثة التي تقدم حلوال للتحديات التي تواجه القطاع
الزراعي في غزة.

كلية ه�شام حجاوي التكنولوجية تطبق فكرة نقل املعرفة �إىل املجتمع ...
طالما مثلت الحاجة إلى تبادل المعرفة بين مؤسسات
التعليم العالي والقطاع الصناعي تحدي ًا مهم ًا وهدف ًا
يعمل صندوق تطوير الجودة تدريجي ًا و باستمرار على
تحقيقه من خالل مشاريعه المنفذة مع مؤسسات
التعليم العالي .وقد بادرت كلية هشام حجاوي
التكنولوجية بالعمل على تحقيق هذا الهدف من خالل
طرح دورة مهنية تدريبية بواقع  40ساعة في مجال
أنظمة المركبات الهجينة واإللكترونية الحديثة لمزودي
الخدمات المحليين ،وذلك في إطار المشروع الممول من
الصندوق “تطوير برنامج دبلوم في تخصص
اوتوميكاترونكس.
ففي إطار تطبيق مفاهيم نقل المعرفة ،نفذ أعضاء من
هيئة التدريس في الكلية هذا التدريب الذي أدخل مبادئ
أساسية تتعلق بهذه التكنولوجيا الجديدة للمركبات،
وكان هؤالء األعضاء قد تلقوا مؤخرا تدريبا مكثف ًا في
هذا المجال على يد مدرب دولي من ألمانيا .وقد
استهدف التدريب  15متدرب ًا من العاملين في مجال صيانة المركبات ،بما في ذلك أصحاب مشاريع محلية ،وشركات شريكة ،وممثلو
هيئات حكومية ونقابات

زيارة �إقليمية تفتح
املجال �أمام فر�ص
للتدريب يف م�ؤ�س�سات
يف اخلارج ...
في إطار الجهود المبذولة لربط الطالب
الفلسطينيين بالفرص المختلفة التي يوفرها
معهد إدارة الفنادق في جامعة بيت لحم ،قام
وفد من المعهد بزيارة إلى دبي لحضور معرض
سوق السفر العربي ،حيث فتح الوفد قنوات
اتصال مع المدير اإلقليمي للموارد البشرية في
مجموعة فنادق ماريوت ،بهدف قبول خريجين
ليتلقوا تدريب ًا طويل المدى في سلسلة فنادق ماريوت في اإلمارات العربية المتحدة.
كما نجح الوفد في توقيع مذكرة تفاهم مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة تيترا للضيافة (،)Tetra Hospitality
التي تملك حوالي  80فندق ًا في اإلمارات العربية المتحدة ،لتوفير التدريب المهني لمدة ستة أشهر في فنادقها الفاخرة ،حيث
سيوفر هذا التدريب ،الذي سينظم في دبي هذا الصيف ما ال يقل عن ستة فرص تدريبية لستة طالب من جامعة بيت لحم.
كما انتهز الوفد الفرصة لزيارة أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة المعروفة عالمي ًا والتابعة لمدرسة لوزان الفندقية في سويسرا،
حيث التقى الوفد عميد األكاديمية وأجرى معه مناقشات حول البرامج المطروحة والتحديات التي تواجه قطاع الضيافة ،كما
قام عميد األكاديمية باطالع الوفد الزائر على تجربتهم في منهجية التعلم القائمة على حل المشاكل.

نصيحة عملية
ً
خطوة بخطوة لتحقيق تعاون ناجح بين الجامعات والصناعة!
فيما يلي إطار لتنفيذ المشاريع التعاونية بحيث تكون البداية باختيار الشركاء على أساس عوامل رئيسية للتقييم .ثم تستمر عملية تحقيق التعاون
بين الجامعة والصناعة من خالل خطوات تؤدي الى تحقيق األهداف يقوم بها كال الطرفين .وإذا ما نفذت هذه الخطوات جيدا ،فسوف يؤدي اإلطار
إلى تحقيق منفعة متبادلة.
اختيار الشركاء:

النتائج:

خطوات التعاون بين الجامعات والصناعة:

نقل التكنولوجيا:

 -فهم متبادل

 -تحديد أهداف ومسؤوليات األطراف

 -ثقافة توافق

 -تخطيط استراتيجية المشروع مع اتفاق متبادل

 -كفاءات متكاملة

 -تطوير فهم شامل للمشروع داخل الشركة والجامعة

 -خبرات تعاونية

 -إنشاء قنوات اتصال فعالة بين الجامعات والشركات

 -شركاء تعاونيون سابقون

 -تفاعل بين الجامعات والشركات

 -موظفون مؤهلون

 -دعم المشروع إلى أن يصبح استغالله ممكنا حتى بعد

 -جداول أعمال واضحة

االنتهاء منه .

 إصدارات علمية -اختراعات تكنولوجية

 حقوق براءات اختراع وملكية فكريةنقل المعرفة:
 مشاريع بحثية مشتركة عقود إلجراء بحوث ومشاورات تدريب تنقل األشخاص تفاعل غير رسمي وتواصل من خالل الشبكاتاالجتماعية.

ضيف العدد
عملية إشراك أصحاب العمل مع المؤسسات األكاديمية
الدكتور خالد نجم
خبير الشراكة والتوجيه /وزارة التربية والتعليم العالي
فـــي فلســـطين ال يلعـــب صاحـــب العمـــل -ســـواء أكان شـــركة خاصـــة أو المهم ــة لتحقي ــق المش ــاركة الفعال ــة ف ــي ه ــذه المرحل ــة إنش ــاء لجن ــة
جمعيــة رجــال أعمــال أو نقابــة أو منظمــة غيــر حكوميــة أو هيئــة حكوميــة -استشارية لكل برنامج أكاديمي أو مهني.
ســوى دوراً ضئيـ ً
ـا جــداً فــي بنــاء المناهــج األكاديميــة للجامعــات والكليــات .خطـــوة  :3التركيـــز علـــى بنـــاء سياســـات المؤسســـة بمـــا فـــي ذلـــك
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ويشــكل االفتقــار
قواعــد مراجعــة البرامــج ومعاييــر ضمــان الجــودة .وســواء أكان البرنامــج
األعمـــال
عجلـــة
لدفـــع
وجاهزيـــن
الجيـــد
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األكاديم ــي ق ــد ت ــم تصميم ــه حديث ــا أو ج ــرى تحس ــينه نتيج ــة لعملي ــة
واالقتص ــاد إل ــى األم ــام .ل ــذا يج ــب بن ــاء ش ــراكات حقيقي ــة فعال ــة لضم ــان المراجع ــة الدوري ــة ،ف ــإن تنفي ــذ البرام ــج الدراس ــية يت ــم م ــن جان ــب خب ــراء
اكتســـاب الطـــاب المهـــارات المهنيـــة المناســـبة التـــي يحتاجهـــا الســـوق .فـــي المواضيـــع التعليميـــة يتمتعـــون بمســـتويات تعليميـــة وخبـــرات
وهناك عدة مراحل إلشراك أصحاب العمل مع المؤسسات األكاديمية.
عمليـــة مختلفـــة .ومـــن أجـــل ضمـــان الجـــودة وإنجـــاح عمليـــة بنـــاء أو

تحس ــين المناه ــج الدراس ــية ف ــي أي مج ــال م ــن مج ــاالت الدراس ــة ،يج ــب
فيما يلي أربع خطوات رئيسية لبناء شراكة مثمرة ومستدامة:
خطـــوة  :1أن تقـــوم األطـــراف المتعاونـــة بــــوضع اســـتراتيجية وطنيـــة أن تأخ ــذ عملي ــة مراجع ــة البرنام ــج باالعتب ــار التغذي ــة الراجع ــة م ــن أصح ــاب
ً
فضـــا عـــن المالحظـــات المســـتمده مـــن المســـوحات الخاصـــة
للتعليـــم العالـــي تحـــدد المعاييـــر المختلفـــة للوظائـــف فـــي شـــتى العمـــل،
القطاع ــات االقتصادي ــة .وعل ــى كل مؤسس ــة أكاديمي ــة أن تص ــوغ خطته ــا بتصورات الطالب عن التعلم.
االستراتيجية على أساس هذه االستراتيجية الوطنية.
خط ــوة  :4التركي ــز عل ــى بن ــاء جس ــور وقن ــوات للتع ــاون المس ــتدام بي ــن
خط ــوة  :2التركي ــز عل ــى تلبي ــة طل ــب مختل ــف القطاع ــات للعمال ــة الماه ــرة منش ــآت األعم ــال واألكاديميي ــن .بحي ــث يمك ــن للطرفي ــن أن يعم ــا مع ــا
وبن ــاء منه ــاج ق ــوي .ول ــذا ف ــإن عل ــى كل م ــن هيئ ــة التدري ــس الت ــي تدي ــر إلنشــاء مراكــز مشــتركة للبحــوث التطبيقيــة واالبتــكار ،يتــم فيهــا فحــص
البرنامــج األكاديمــي وأصحــاب العمــل المهتميــن والمشــاركين ،أن يشــتركوا التحديـــات الحقيقيـــة التـــي تواجـــه الحيـــاة واألعمـــال .كمـــا يتـــم اختبـــار
بشــكل إيجابــي فــي تحديــد ماهيــة المهــارات المهنيــة للبرنامــج األكاديمــي الحلــول المبتكــرة لألعمــال فــي بيئــات أكاديميــة باالســتفادة مــن طاقــات
وكيفيـــة تدريـــب الطـــاب .ويجـــب أن تبـــدأ هـــذه العمليـــة فـــي المراحـــل الطــاب ومواهبهــم ،وذلــك لتوفيــر خيــارات عمليــة تدفــع عجلــة األعمــال
المبك ــرة ج ــداً م ــن بن ــاء البرنام ــج األكاديم ــي أو المهن ــي .وم ــن الخط ــوات إلى األمام.
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